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INDICAÇÃO Nº 75/2019
“Indica um planejamento para realização de melhorias no Bairro Ciriaco.”

Senhor Presidente:

Considerando que a Prefeitura está priorizando a manutenção e as obras de melhorias nos 

bairros que passam vans e ônibus escolares , conforme foi informado. No entanto, isso não vem 

ocorrendo nos Bairros do Ciriaco de Baixo e Ciriaco de Cima, visto que as estradas e vias estão 

em péssimas condições, o que causa enorme preocupação dos pais de alunos.

Este  vereador  que  esta  subscreve  foi  procurado  por  vários  moradores  locais,  que 

relataram o descontentamento que sentem pela ausência de ações por parte da Administração 

Pública, pois o bairro em que moram não recebe a atenção que merece, mas apenas manutenções 

superficiais de algumas estradas, não resistindo após poucas semanas de chuva. 

Indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que  realize 

um planejamento que vise às seguintes melhorias nos bairros supracitados:

 colocação  de  tubulação  e  construção  de  galerias  para  o  escoamento  de  águas 

pluviais;

 passar máquina niveladora e realizar o alargamento das estradas de terra,  bem 

como o cascalhamento delas;

 colocar contêineres para lixo nos pontos estratégicos e de maior acúmulo de lixo;

 fazer  lombadas  e  colocação  de  placas  de  sinalização,  nas  vias  que  já  estão 

asfaltadas, em que os veículos e motos atingem velocidades acima do permitido, para se reduzir 

o número de acidentes;

 manutenção das pontes de madeira da área rural;

 realizar a extensão da rede de iluminação pública nas ruas que mais carecem deste 

serviço público essencial;
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 outras melhorias que o Executivo entender como necessárias.

Justificativa: 

Sabemos da sensibilidade de V. Exa. sobre o que acabamos de expor e que saberá dar o 

encaminhamento que o tema merece. Estamos seguros de que essas medidas são fundamentais 

para garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores locais. 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de abril de 2019.

Alex Pinheiro da Silva 
Vereador (PTB)


